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Het nieuwe lesseizoen begint er aan te komen. Maar voor die tijd staan nog twee 
activiteiten op het programma. Op 4 september staan we in Elst met een kraam op 
de eerste Vrijetijdsmarkt van de Overbetuwe. En op 16 september is er een thema 
avond in de bibliotheek van Elst.

De meeste cursussen starten zoals gebruikelijk de derde week van september (vanaf 
maandag 19 september). Docenten berichten hun eigen cursisten of de cursus al dan 
niet doorgaat.

Vergeet niet in te schrijven!
De meeste cursussen gaan zeker door en voor sommigen is zelfs een wachtlijst. Maar 
voor enkele cursussen zijn nog te weinig inschrijvingen binnen om van start te kun-
nen gaan. Wil je wel (weer) mee doen en ben je nog niet ingeschreven? Gebruik het 
formulier op de website of het formulier achter in het cursusboekje.

Cursus ‘Collages maken’ start 3 oktober
Er zijn voldoende inschrijvingen om de cursus van zes 
lessen van Wim Mecking te laten starten. Inmiddels is 
ook de startdatum bekend: maandagavond 3 oktober. 
Inschrijven is nog mogelijk.

Vrijetijdsmarkt 4 september
Centrum Elst organiseert op zondag 4 september (de 
dag voor de Paardenmarkt) een vrijetijdsmarkt waar ook 
Creatief Collectief Elst een kraam heeft. De markt is 
bedoeld voor alle inwoners van Overbetuwe die 

nieuwsgierig zijn naar alle vormen van vrijetijdsbesteding en welzijn die Over-
betuwe te bieden heeft. Diezelfde middag is er ook Kermis en ook de horeca is die 
middag open (normaal op de zondag voor de Paardenmarkt gesloten). Kom langs, 
breng familie en vrienden mee en doe mee met onze onze loterij. Je maakt kans 
op een gratis halve cursus naar keuze. Tijd: 13h00 -17h00, locatie Dorpsstraat. De 
prijsuitreiking door wethouder Ben Ross is om 16h45 bij onze kraam.

http://www.creatiefcollectiefelst.nl
http://www.creatiefcollectiefelst.nl/inschrijfformulie/
http://www.creatiefcollectiefelst.nl/inschrijfformulier/
http://www.creatiefcollectiefelst.nl/collages-maken-2/
http://www.creatiefcollectiefelst.nl/collages-maken-2/


  

   

    www.creatiefcollectiefelst.nl   info@creatiefcollectiefelst.nl    06-19324660

Thema-avond 16 september
‘Rebelse dames, opvallende vrouwen in de kunst’ door Aldwin Kroeze 

Drie categorieën vrouwen komen in deze lezing aan bod. Als eerste dames die zelf geen 
kunst maakten maar wel invloed hadden op de kunstgeschiedenis. De tweede groep 
betreft vrouwen die - toen de kunst nog een mannenbolwerk was - de stoute schoenen 
aantrokken en meer deden dan louter borduren. De derde groep ten slotte bestaat uit 
dames die in de recente kunstwereld hun sporen verdienden door niet keurig binnen 
de lijntjes  te blijven maar grensoverschrijdend tot uitzonderlijk werk kwamen. Een 
lezing vol vrouwen met spierballen, interessant voor vrouwen én mannen!

Aldwin Kroeze werkt als kunst- en cultuurwetenschapper voor
tal van musea, kunstkringen en organisaties voor volwassenen-
onderwijs en vier hogescholen. Hij is een onwaarschijnlijke 
duizendpoot en meesterverteller. Zijn aanstekelijke 
bevlogenheid maken hem tot een geliefd spreker. 
Zie voor locatie, tijd en wijze van aanmelden bijgaande flyer. 
We verwachten veel belangstellenden voor deze lezing. 

Thema-avond 18 november over Rodin
Voor wie onze Nieuwsbrief voor het eerst ontvangt: vrijdagavond 18 november geeft 
onze docente Marieke van de Heijden een lezing over Rodin. Meer informatie.

Nieuwe stoelen in de Werkplaats
Sommigen hebben ze al gezien: nieuwe stoelen in de Werkplaats. Veel cursisten waren 
niet tevreden over de vorige die we van de gemeente cadeau kregen. Ze waren eerder 
gebruikt als vergaderstoel en nog erg mooi, maar voor een actieve werkhouding bleken 
ze niet geschikt. We vonden er een goede bestemming voor: de Pakschuur van Landerij 
de Park.

Vrijwilligers en docenten begroeten je graag bij één of meer van de activiteiten van 
Creatief Collectief Elst!

Korte cursus Aquarelleren door 
Joke van Hoeven
We zijn blij met een nieuwe 
korte cursus Aquarelleren. 
De cursus omvat vier lessen 
en start dinsdagochtend 20 
september. Meer informatie vind 
je in de bijlage.
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